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Redactie Retoriek 
4 en 5 mei waren dit jaar heel bijzonder. Op 

mij maakten de diverse aangepaste            

vieringen veel indruk. Zoals de nagenoeg    

lege Dam in Amsterdam, en de bijzondere 

toespraak van onze koning, maar ook de    

ingetogen wijze waarop in ons eigen dorp 

tóch de gevallenen en 75 jaar bevrijding    

herdacht werd. 

 

Met de extra Spintölkes probeer ik op mijn   

eigen wijze wat troost en afleiding in deze   

bijzonder tijd te brengen. Ik ben nog steeds 

heel blij dat er leden zijn die me daar bij     

helpen. Zoals bijvoorbeeld Piet Schloos met 

het verhaal over Tinus uit Grashoek.  

 

Welkom nieuwe leden 

 Deze periode geen nieuwe leden 

Foto voorkant: 

Oorlogsmonument Saardijk 

Herdenkingsdag 2020 

Foto: Piet Snellen 

 

Foto links: 

Oorlogsmonument Sevenum 

Kort na de totstandkoming 

Foto: waarschijnlijk Dr. LeLorrain 

Deze foto stond ook op de voorkant van 

nummer 35 van dit jaar) 
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Het Boek voor Moeder en Dochter 

(reactie / aanvulling op het artikel “Verliefde 

kapelaan”) 

 

In 1906 werd onder auspiciën van het bisdom 

Roermond “Het Boek voor Moeder en     

Dochter” uitgegeven. Het boek had als      

ondertitel Volledig onderricht in alles wat 

eene huisvrouw en moeder dient te weten. 

Het ruim 300 pagina’s tellend boekje kostte 

slechts 30 ct. Het vond zijn weg naar vele 

huisgezinnen. Ook in Sevenum was menige 

huisvrouw in het bezit van dat boekje. Naast 

de inrichting en onderhoud van woning en 

huisraad, kwam de zorg voor de kleding 

(aanschaf, vervaardiging en onderhoud),   

opvoeding en gezondheidsleer aan bod. De 

meeste aandacht werd besteed aan de   

voeding: het bewaren en conserveren van 

levensmiddelen, de maaltijden en de       

kookkunst. Het boekje bevatte ruim 100       

recepten. Voor veel huisvrouwen zal dit het 

eerste en enige receptenboek (kookboek) 

zijn geweest. Want de Boerinnenbond werd in 

Sevenum pas in 1933 opgericht en pas in 1946 

werd in Sevenum begonnen met een         

huishoudschool. 

Kortom: het was een geweldige aanwinst 

voor de huisvrouw. En dan geschreven door 

een kapelaan!!! 

 

Aan de andere kant: het boekje is beslist 

geen ode aan de huisvrouw!  Enkele citaten: 

“…’s Morgens is zij als eerste het bed uit en 

’s avonds kruipt zij als laatste achter het     

gordijn …”. “… Er zijn helaas vrouwen die met 

hun tijd geen raad weten en soms halve     

dagen zoekbrengen met buurpraatjes. Maar 

vraag niet hoe het er in haar huis uitziet. Alles 

is in wanorde, van gezelligheid en netheid is 

geen sprake. Wat is daarvan het gevolg? De 

man wordt ontevreden en gaat troost zoeken 

in de herberg, waar voor geld en goede 

woorden alles te krijgen is …”. “… Geen     

huisvrouw mag onervaren zijn in het breien. Zij 

kan daarmee hare vrije uren nuttig besteden. 

Praten en breien gaat heel goed samen …”. 

“… Het wasschen met de handen is beter 

dan het gebruik van waschmachines, waarbij 

het goed veel te lijden heeft …”.  

 

Ik heb medelijden met de huisvrouwen uit die 

tijd. Stamt het spreekwoord “Vrouwenhanden 

en paardentanden staan nooit stil” ook uit 

die tijd? In mijn jeugd was het verschil tussen 

de arbeid van de man en de arbeid van de 

vrouw ook nog erg groot. De vrouw zorgde 

voor het huishouden, de kinderen, de      

moestuin, de dieren (de varkens en kippen 

voeren, melken) en samen met haar man 

werkte ze op het bedrijf. ’s Avonds tijdens het 

rozenkransgebed werden de aardappelen 

geschild of werden sokken gebreid. De      

zondag werd “geheiligd”, tenminste door de 

man: er werd niet gewerkt, het was een    

rustdag. Maar de huisvrouw moest toch haar 

gezin en de dieren verzorgen! Gelukkig is de 

vrouw tegenwoordig (meestal) de gelijke van 

de man. De werkzaamheden in huis worden 

door beiden verricht! 
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De bom van Markt 17 

Via Treesje Kurvers en Michel Janssen 

kwam dit verhaal binnen. Geschreven 

door de bewoonster van dit adres. 
 

Tijdens het graven in onze tuin op 28 

maart 2020 stuitten we op een vreemd 

voorwerp. Na het voorwerp eerst een 

aantal keren in de bak van het kraantje 

gehad te hebben, kwamen we er toch 

achter dat het niet om een stuk hout ging 

maar om een stuk metaal. Dat stuk       

metaal bleek, zoals we al vermoedden, 

een bom uit de Tweede Wereldoorlog te 

zijn.  

Na deze bevinding hebben de we politie 

gebeld. Zij stonden een uur laten op de 

stoep en hebben het voorwerp            

aandachtig bekeken. Na het contact 

met collega’s van de EOD werd            

geconcludeerd dat het om een Engelse 

Brisantgranaat (25 ponder) ging.  

Deze kon uiteraard niet bij ons in de tuin 

blijven liggen en daarom hadden we af-

gesproken dat de EOD deze op        

maandag 30 maart zou komen ophalen.  

Zo gezegd, zo gedaan. Op maandag 

stond de EOD op de stoep. Daar waar wij 

heel voorzichtig met de bom omgingen, 

deden zij dat een stuk ‘ruiger’. Na de 

bom  

schoongepoetst te hebben, hebben ze 

hem meegenomen om hem tot            

ontploffing te brengen in Horst-America. 

Wij mochten mee! Zo hadden we           

ondanks de hele Corona-situatie toch 

nog een leuk uitstapje ... 
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Tinus uit de Grashoek 

Foto Oogstfeest 1949. Op de foto een trek-os, 

Tinus genaamd, uit Grashoek. Vooraan op de 

foto, op de knieën, het knechtje van de smid 

Thielen Jan. En daar achter, mijn broer Wim 

Schlooz, Wim den Mulder (Metieske), Frits 

Schlooz, Ruud van Thielen Jan, Joop den     

Mulder (Metieske}, onbekende, Koos Thielen 

(smid). In de kar de dames Thea van bakker 

Trienekens,  Trienekes Hennie (van Bakker     

Verhaeg) Mieke van den Broek (van Graten 

Driek)  

Over Tinus nog een 

aardige anekdote.  

Hij moest  

´s maandags weer 

te rug gebracht     

w o r d e n  n a a r       

Grashoek. De weg 

was lang. Bij het café 

van Gielke in de 

Steeg werd uit       

gerust. Iedereen had 

dorst inclusief Tinus. 

Hem werd een halve 

emmer bier voor-

gezet….. 

 

Ze hadden hem toch beter water kunnen   

geven. De reis werd weer voort gezet. Maar 

dat ging niet meer zo gemakkelijk. Tinus      

zakte de verdere reis vaak door zijn poten en 

dan was het niet makkelijk om hem weer 

overeind te krijgen. 

Vraag en Antwoord 

Onze Spinde fungeerde op zaterdagmorgen als een soort huiskamer, waar iedereen aan kon 

schuiven voor een kop koffie of thee, mét koekje. Waar men prachtige verhalen hoorde en ook 

het laatste nieuws. Waar ook vragen gesteld konden worden over foto’s of voorwerpen. Of 

waar een vastgelopen onderzoek weer op gang gebracht kon worden. 

Om dat de Spinde voorlopig nog gesloten zal zijn, gaan we proberen om het Spintölke te ge-

bruiken om dit gemis op te vangen, althans gedeeltelijk. De koffie, thee en ook het koekje zult u 

zelf uit uw eigen keukenkastje moeten halen. Maar de vragen en verzoekjes kunt u voortaal ook 

in het Spintölke kwijt. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

 Wie kent de personen op deze foto 

 Wie kan er meer vertellen over …. (een bepaald onderwerp) 

 Wie heeft er een foto van …. 

 Mijn broer vertelde dit verhaal, klopt dat? Wie was er bij? 

 Ik ben op zoek naar …. 

 Ik heb een doos met (bv. oude bidprentjes), wie wil ze hebben 

 Mijn tante vertelde een bijzonder verhaal, dat wil ik graag met jullie delen 
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In 1892 overlijdt vader Pieter Jan, in 1894 

gevolgd door moeder Petronella. De    

kinderen zijn dan nog erg jong, ze          

variëren van 5 tot 18 jaar. De oudsten 

werkten al buitenshuis. De anderen     

werden door familieleden opgevangen. 

Uiteindelijk blijft geen enkel kind uit dit 

gezin in Sevenum. 

Maria trouwt als eerste in 1898 met       

Gerardus Franciscus Titulaer uit Blerick. 

Met hem krijgt ze 8 kinderen, waar er een 

jong van overlijdt. Ook haar echtgenoot 

overlijdt al jong op 41-jarige leeftijd in 

1914. Nog net voor het begin van de   

eerste wereldoorlog. Marie blijft achter 

met 7 kinderen van 1 tot 16 jaar. Ze zal 

niet meer hertrouwen. 

In 1976 viert ze dus haar 100e verjaardag. 

In die tijd een echte mijlpaal, die slechts 

een paar mensen bereikten. Volgens 

het bijschrift van de foto in de data-

bank wordt het feest in Zaal Custers in 

Hout-Blerick gehouden. Ook burge-

meester Gijsen van Venlo komt haar 

persoonlijk feliciteren. 

De familie is behoorlijk gegroeid, want 

er zijn 7 kinderen, 12 kleinkinderen en 

17 achterkleinkinderen op het feest.  

Ze zal de burgemeester uiteindelijk 

nog 3 keer ontvangen. Ze overlijdt op 

8 december 1977. 

Rest mij nog de vraag aan u: wie 

weet waar de bijnaam “Banusse    

Marie” vandaan komt? 

 

Banusse Marie 

In de rubriek Heemkunde Thuis staan deze 

keer een aantal links naar foto-

databanken. Ook het stadsarchief Venlo 

heeft zo’n databank online. Zoekend op 

trefwoord Sevenum vond ik een foto van 

“Banusse Marie”. Zij werd in Sevenum        

geboren en vierde in 1976 in Blerick haar 

100e verjaardag. 

De genealoog in mij werd wakker, en ik    

wilde weten wie zij was. 

Ze werd als Maria Gertrudis Driessen op 5 

januari 1876 in Sevenum geboren als eerste 

kind van Pieter Jan Driessen en Petronella 

Janssen. Vader Pieter Jan was kleermaker 

van beroep, net als zijn vader voor hem. 

Het gezin woont in de Dorperweiden. In de 

woning waar vroeger Sonnemans in    

woonde. Inmiddels is deze woning ge-

sloopt. 
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Wie schoeën os Zaerum is 

Door het mooie weer en de school-vakantie, 

en met de coronacrisis in het achterhoofd, ben 

ik nog meer gaan wandelen. En dan merk ik 

dat je daarvoor gewoon in Sevenum kunt       

blijven. 

 

Bijvoorbeeld: op de Grubbenvorsterweg bij de 

Molenbeek. Links af richting Ulfterhoek. Of 

rechts richting ’t Hetje / Klassenweg (en verder 

als je wilt) 

 

De route links gaat meer over het landelijke, 

met aan de linkerkant de Molenbeek met haar 

mooie begroeiing. 

De route rechts (mijn favoriet) begint met een 

landelijk gedeelte met ook aan je linkerkant de 

mooie begroeiing van de Molenbeek, maar 

komt vervolgens in ’t Hetje. Je waant je in een 

natuurpark, terwijl je de bebouwde kom van 

Sevenum net hebt verlaten en niet verder dan 

een kilometer daar buiten komt. 

En als je daar in alle rust wandelt, denk ik aan 

(de eerste regel van) ons Zaerums volkslied:    

“Te midde van de velde”. 

Horst aan de Maas app 

Er is een heuse app met allerlei mooie en   

leuke plekjes van Horst aan de Maas. Op dit 

moment kan men oa. kaarten uit 1850, 1900 

en 1950 bekijken. Tevens is er meer info over 

de rijks– en gemeentemonumenten, de krui-

sen (en niet kruizen, zoals de app vermeld!!!) 

en kapellen en ook de oorlogsmonumenten. 

De bedoeling is om het verder uit te breiden. 

Denk daarbij ook aan activiteiten en         

evenementen (als die weer toegestaan zijn). 

Naar mijn idee een aardige app. Die echt 

wat kan worden. Download hem eens en 

dwaal er eens in rond.  

Ik denk wél dat onze vereniging wellicht nog 

een mooie bijdrage kan doen. Bv. foto’s of 

meer informatie. 

In het Klökske van 30 april jl. de website van 

de gemeente staat meer over deze app. 

Link voor android-versie 

Link voor iPhone en iPad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.horstaandemaas&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/horst-aan-de-maas/id1455503308
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Votieftegels 

Kapel in ‘t Zand in Roermond is  al eeuwen-

lang een bekend bedevaartsoord. Tot op 

de dag van vandaag komen er dagelijks 

bezoekers die er een kaarsje opsteken en 

hun zorgen ‘bespreken’. De ruim 7.000     

zogenaamde votieftegels, of devotietegels, 

aan de wanden van de processiegang zijn 

stille getuigen van de hulp die men van 

O.L. Vrouwe in ’t Zand ontving. 

Ook uit Sevenum en Kronenberg gingen 

mensen naar deze kapel om hulp te       

zoeken. En als dank lieten zij ook een votief-

tegel vervaardigen. Het archief in          

Roermond heeft deze tegels gefotogra-

feerd en via hun website toegankelijk       

gemaakt.  

 

De tegels met een link naar Sevenum heb ik 

verzameld en zijn in dit Spintölke afgedrukt. 

Soms weet ik iets meer van de achtergrond 

van de tegel of de schenker, maar meestal 

niet.  

 

Mocht u meer weten over een tegel, de 

schenker, of het verhaal er achter, dan stel  

ik het bijzonder op prijs als u dit meldt. Dat 

mag naar mijn e-mail adres, maar dat kan 

ook via de Heemkundevereniging. In een 

volgend Spintölke kom ik daar dan op      

terug.  

Alvast bedankt. 
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Benieuwd of de familie L. en de familie S. uit 

Sevenum ook baat hadden bij hun gebed. 

Welk Fransje is in 1934 genezen? En van 

welke ziekte? 

 

Wie van de familie Kerstjens slaagde in 1984 

voor welk examen? 

 

En wie was J. v.de Br.-J.? Iemand van de 

familie van de Broek?  
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Op de foto hierboven zien 

we dat ‘Apostolisch Vicaris 

Verstraelen’ onthaald 

wordt in Ende op Flores in 

1923. Hij staat rechtop in 

de kar, in het midden van 

de foto. 

P. de Bruijn, past. em. van de 

linkertegel Is Petrus Arnoldus 

de Bruijn (1850-1933). In 1909 

wordt hij  benoemd tot pas-

toor in Sevenum. Een grote 

en energieke man, met een 

groot hart voor de minderbe-

deelden. In mei 1917 wordt 

groots zijn gouden priesterju-

bileum in Sevenum gevierd. 

In 1929 gaat hij als emeritus 

rusten in het instituut St. Anna 

in Heel. Daar overlijdt hij in 

1933. Hij was dus 20 jaar lang 

de pastoor van Sevenum. Bij 

zijn vertrek in 1929 zal hij een 

bezoek gebracht hebben 

aan Kapel in het Zand om de 

zegen voor onze parochie te 

vragen. Op maar liefst 4 vo-

tieftegels liet hij dit vereeuwi-

gen. 

 

 

 

A.Verstraelen is zonder twijfel 

Arnoldus Joannes Hubertus   

Verstraelen, in 1882 in           

Sevenum geboren.  In 1912 

vertrok hij als missionaris naar 

de nieuwe missie op Timor in 

het huidige Indonesië. Een 

aantal keren kwam hij terug 

naar Nederland. Onder       

andere in 1922 toen hij in het 

Missiehuis in Steijl tot bisschop 

werd gewijd. 

Op 16 maart 1932 overlijdt hij 

in zijn bisdom door een auto-

ongeluk.  
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DVD’s over Evertsoord 

In het vorige nummer werd gemeld dat Piet 

Oomen een tweetal Dvd's samengesteld 

heeft over Evertsoord. Een en ander is toen 

niet duidelijk in het Spintölke vermeld. Zo is 

blijkt niet goed dat niet alleen Piet Oomen, 

maar ook Jan Drissen en Jan van den Broek 

de festiviteiten rondom 60 jaar Evertsoord in 

beeld hebben gebracht. Op 15 september 

was er eerst een H. Mis, daarna een lunch 

voor alle inwoners, de opening van de      

tentoonstelling “Straffen door de eeuwen 

heen”, en een fietstocht langs bedrijven en 

personen die iets wilden laten zien. Op 2 

Dvd’s is alles bij elkaar gezet. Voor de        

volledigheid volgt hier de complete inhouds-

opgave van de Dvd’s. 

 

DVD Evertsoord, 60 jaar, deel 1 - 28 filmpjes 

1 Ter Peel HadM800 interview  0.04 
2 HadM Studio 2B Era Seijkens over E 60  0.04 
3 H. Mis E 60 2019  0.18 
4 Nieuws omroep Horst aan de Maas over E 60  

0.02 
5 E 60 lunch op 15-9-2019  24 graden  0.01 
6 E 60 Ter Peel opening tentoonstelling dl 1  

0.08 
7 Ter Peel  Straffen door de eeuwen heen 

dl 2  10.30 
8 E 60  Wertemer en De Slenk opnames 

Jan van den Broek  0.07 
9 E 60  Jan Philipsen verhalen  Esther Na-

tuurlijk   Bookeskook  Agata Siwek  kunst 
atelier opnames Jan Drissen 0.20 

10 Acupunctuur  0.04 
11 Kameel van de Peel  0.03 
12 E 60  Guus v Enckevort kunstatelier  0.03 
13 Draai orgel  Mat Huijs  bij Ger v 

Enckevort  0.03 
14 Ponyrijden Smelentos en Loexs kapsalon  

0.03 
15 Defensiekanaal 2.30 
16 HadM 800  Ter Peel en kerk Evertsoord  

drone  0.03 
17 Smalfilm zw 1967 Joep Keizers Kronen-

berg en Evertsoord  dorpen  scholen  
0.03 

18 Buurtbus Evertsoord schoolvervoer  Era  
2016  0.06 

19 Evertsoord 50 jr in 2009  0.09 
20 Jongveedag in Evertsoord  2008  0.08 
21 Toekomstplannen Evertsoord  onthuld  

2015  0.06 
22 Magie met baby  0.01 
23 Stembureau in Evertsoord  2018  0.04 
24 Met Catherina en Emilie de Peel in  

(schilderen) 0.03 
25 Oogsten met menskracht  HadM 800  

Meterik  0.03 
26 Weej zien van Evertsoord clip 2015  0.04 
27 Trio 2018 clip  0.03 
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DVD Evertsoord, 60 jaar, deel 2 - 30 filmpjes 

1 Slenkenweg  Claassen 2012  0.10 
2 Bus Evertsoord schoolvervoer 2011  0.07 
3 Sintermerte Evertsoord 2013 Slenkenweg  

0.08 
4 Heitje voor karweitje JNE 2013  0.09 
5 Overblijven school in 2009  0.06 
6 Drone over Peelbergen 2017  0.11 
7 Een paard is edel clip  0.03 
8 Paarden JUMP  0.04 
9 Peelbergen Het beste paard struikelt wel 

eens !  2017  0.07 
10 E 2012 Vullinghs kids  0.15 
11 JNE Heitje voor karweitje 2015  0.12 
12 Pien& Eva rondrit Evertsoord Ben Roelofs 

2013  0.23 
13 John Deere en Jan Claasssen 2013  0.05 
14 Eva; keukenprinses 2013  0.07 
15 Gebbel; ambassadeur van dePeel  0.03 
16 Schilderen met licht  0.11 
17 Thijs en Bas Vullinghs 2013  0.11 
18 Phicoop album HadM 800  0.16 

19 Toverland 2014  0.07 
20 Patersstraat 25 te koop  0.05 
21 Montair  wereldspeler  2019  0.02 
22 Het paard van Sint is zoek  clip  0.05 
23 Slenkenweg 6 te koop en te kijk  0.05 
24 Kom genieten in de Peel  0.08 
25 Fatal Attraction  2013  0.06 
26 Intro OLS 2019 ZaerUM HadM nieuws  

0.06 
27 Veur Altied Kroenenberg & Evertsoord  

2019  7 min 30  
28 Groengroep Kroenenberg  2019  3 min 30 
29 Vleesvee bij Ferd Janssen BETER LEVEN  

0.03 
30 OLS 2019 allerlei PO  0.28 
 

Samenstelling piet.oomen@kpnmail.nl. Bij 

Piet zijn ze nog steeds te krijgen.  

 

mailto:piet.oomen@kpnmail.nl
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Theo Janssen (1930-2020) 

 

 

Foto’s: Piet Oomen 
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4 mei 2020 

 

 Op deze bijzondere 4 mei herdenking 

heeft ons bestuur alle slachtoffers van  

oorlogsgeweld bij het Monument van 

Rust Roest herdacht.  

Er werd een bloemstuk neergelegd       

en gedicht voorgelezen. 

Een mooi gebaar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ik herdenk, want ik ben dankbaar 

Ik herdenk en heb respect 

Ik herdenk en wens dan vurig 

Dat alle oorlog ooit vertrekt 

 

Ik herdenk en niet alleen 

De oorlog die ooit is geweest 

Ik herdenk ook alle slachtoffers 

Waar je dagelijks over leest 

 

Ik herdenk en sta dan stil 

Sta stil bij het trieste feit 

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is 

Dat men er dagelijks voor strijdt 

 

Ik herdenk de drama’s toen 

Herdenk de drama’s van vandaag 

En stel mij dan, ergens onbewust 

De niet te beantwoorden vraag; 

 

Zou het ooit echt vrede zijn? 

Geen soldaten meer aan het front? 

Geen kinderen met wapens om? 

Geen mensen dodelijk gewond? 

 

Ik herdenk en ik ben stil 

Ben jij even stil met mij? 

Om je te realiseren: 

Wat een zegen; ik ben vrij ! 

Een delegatie van het bestuur: v.l.n.r. Jan Dingsh, Pete Leijsten, Pim van de Bercken, Treesje Kurvers, Truus Lenssen  
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Volgende uitgave 

ca. Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

COLOFON  

Heemkundevereniging Sevenum 

Mgr. Evertsstraat 11 

5975 BR  SEVENUM 

 

Openingstijden De Spinde 

Iedere zaterdag van 10.00 tot 

12.30 uur.  

Op feestdagen en in de zomer-

maanden gesloten. 

 

Contributie 

€ 25,- per lid 

€ 35,- per gezinslidmaatschap 

Over te maken op Rabobank-

rekening 

NL76RABO0147218012   

 

E-mail 

heemkundesevenum@gmail.com 

 

Website 

www.heemkundesevenum.nl 

AGENDA  
Let op: i.v.m. landelijke            

restricties kunnen activiteiten 
afgelast worden. Let op uw e-

mail en het Klökske. 

  

Maandag 15 juni 2020 
Praotavend in de Spinde 

  

Maandag 6 juli 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Maandag 7 september 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Zaterdag 12 september 2020 
Lezing Geert Raedts  
over Hof Tongerlo 

  

Maandag 5 oktober 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Zaterdag 10 oktober 2020 
Excursie naar de kerk en het      

brouwerij-museum in Bocholt 
  

Maandag 2 november 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Maandag 16 november 2020 

Filmavond door Piet Oomen 
Locatie: Op den Bergen 

  

Maandag 7 december 2020 
Praotaovend in de Spinde 

  

Heemkunde thuis 

 

Deze keer links naar foto-

databanken.  Zoals deze: 
 

Nationale beeldbank 

 Zoekwoord Sevenum 

 Zoekwoord Kronenberg 

 Zoekwoord Evertsoord 

Archief Venlo 

 Zoekwoord Sevenum 

Archief Venray (Rooynet.nl) 

 Zoekwoord Sevenum 

 Zoekwoord Kronenberg 

 Zoekwoord Evertsoord 

Archief Peel en Maas 

 Zoekwoord Sevenum 

 

En dan komen er soms 

juweeltjes op het scherm. Zoals 

deze foto uit 1927, uit de data-

bank van PeelenMaasnet.nl 

De foto is gemaakt ter           

gelegenheid van de gouden 

bruiloft van Hendrik (Hein) 

Peeters  (1855 -1934) en          

Margaretha Beurskens (1850-

1933). Hein kwam van 

Maasbree en Margaretha werd 

in Sevenum geboren. 

https://www.nationalebeeldbank.nl/search.pp#0
https://www.nationalebeeldbank.nl/search.pp?flush=1&multikeyword=kronenberg
https://www.nationalebeeldbank.nl/search.pp?multikeyword=evertsoord&ObjectType=0&ObjectType=1&MetadataField4=on&MetadataField5=on&flush=1
http://venlo.hosting.deventit.net/zoeken/groep=Beelddocumenten/Globaal=sevenum/aantalpp=12/?nav_id=0-0
https://rooynet.nl/mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Afbeeldingen%22&q=sevenum&mode=gallery&view=horizontal
https://rooynet.nl/mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Afbeeldingen%22&q=kronenberg&mode=gallery&view=horizontal&page=1&reverse=0
https://rooynet.nl/mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Afbeeldingen%22&q=evertsoord&mode=gallery&view=horizontal&page=1&reverse=0
https://peelenmaasnet.nl/mediabank/?fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Afbeeldingen%22&view=horizontal&mode=gallery&q=sevenum&page=1

